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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 -  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 4 (2) 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр:8 (4) 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

-  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік -  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом  вивчення навчальної дисципліни «Іміджеологія та PR в 

туризмі» є система взаємовідносин підприємства туристичного господарства 

з різними групами громадськості, методи та прийоми PR-технологій у 

туризмі, формування та підтримки його іміджу. 

Метою вивчення навчальної  дисципліни «Іміджеологія та PR в туризмі» 

є засвоєння студентами видів PR,особливостей PR-технологій, механізмів їх 

створення та впливу у туристичній сфері. 

Передумови для вивчення дисципліни базуються на вивченні таких 

дисциплін  як «Маркетинг туризму»,  «Менеджмент туризму», «Органызацыя 

туризму».  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Іміджелогія та PR в туризмі» 

викладається після освоєння курсів: «Основи туризмознавства», 

«Туроперейтинг», «Економіка підприємтсва», «Менеджмент», «Маркетинг» 

«Інформаційні системи і технології». 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Іміджеологія та PR в 

туризмі»  студент повинен набути такі результати навчання: 

1. Знання професійної термінології, що існує в даній сфері, історії ї 

становлення та розвитку PR, сутності PR та психологічні особливості цього 

явища, видів PR, особливостей створення інформації PR, взаємодію PR та 

ЗМІ, участь індивідів, груп, владних структур у створенні цього продукту, 

особливостей впливу PR на індивіда, групи, суспільство, особливостей 

іміджу туристичної організації; 

2. Уміння:обирати джерела та канали інформації, систематизувати та 

обробляти інформацію, здійснювати документальний, фактографічний та 

семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну 



інформацію, формулювати висновки та пропозиції, виявляти зв’язки між 

елементами інформаційного матеріалу у процесі роботи зі структурованою 

інформацією, відповідно до визначеної мети діяльності, аналізувати ситуацію 

та впливати на організацію комунікації, формувати корпоративну культуру. 

3. Комунікація: застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг, встановлювати зв’язки  з експертами 

туристичної та інших галузей.  

4. Автономність та відповідальність:  управляти своїм навчанням з метою 

самореалізації в професійній туристичній сфері,  виявляти проблемні 

ситуації, демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та 

невизначених ситуаціях.   

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1. 
Сутність, зміст та 

історія розвитку PR 
4 2 2 

   
6 

4 2 2 

   
10 

2. 
Психологічні аспекти 

PR-технологій 
4 2 2 

   
8 

   
11 

3. 

Вимоги до створення 

інформаційного 

продукту PR 

4 2 2 

   

8 

   

10 

4. 

Основні засоби і 

заходи PR у сфері 

туризму 

8 4 4 

   

8 

   

11 

5. 
Реклама у діяльності 

туристичної організації 
4 2 2 

   
8 

4 2 2 

   
11 

6. 

Організація та 

технологічні 

особливості PR-

кампаній 

4 2 2 

   

8 

   

11 

7. 
Середовище public 

relations 
4 2 2 

   
6 

4 2 2 

   
11 

8. 

Кризовий PR та його 

особливості 

для туристичної фірми 

4 2 2 

   

6 

   

11 

9. 

Роль PR у досягненні 

ефективної 

роботи туристичної 

організації 

4 2 2 

   

8 

4 2 2 

   

11 

10. 

Формування іміджу 

туристичної 

організації 

8 4 4 

   

8 

   

11 

 

Проміжний контроль       4       4  

Разом: 48 24 24    72       108 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сутність, зміст та історія розвитку PR 

Паблік рілейшнз як інформаційне явище. Об’єкт, предмет і мета PR. 

Підходи до трактування поняття Public relations. Об'єкт PR. Предмет PR. 

Мета PR. Сутність PR.  

Напрями регулювання відносин з громадськістю. Принципи, за якими 

повинні будуватися зв'язки з громадськістю. Методи PR. Класифікація PR з 

огляду на виконавця. Класифікація PR з огляду на етику. Напрями діяльності 

по зв'язках з громадськістю у туризмі. 

 Історичні передумови формування Public relations. Етапи в історії 

розвитку Public relations. Розробники методології PR. 

Тема 2. Психологічні аспекти PR-технологій 

Сутність понять «технологія» і «PR-технологія». Основні класифікації 

PR-технологій за різними ознаками. Основні етапи технологій «паблік 

рілейшинз». 

Застосування знань з прикладної психології у сфері зв’язків з 

громадськістю. Сутність поняття «психотехніка» та її завдання. Сутність 

поняття «психотехнологія». Дослідження проблематики психологічного 

впливу на людину. Засоби психологічного впливу. Загрози застосування 

нейролінгвістичного програмування. 

Психологічні методи PR. Використання фокус-групи та розширеної 

креативної групи в PR. 

Тема 3. Вимоги до створення інформаційного продукту PR 

Сутність інформації. Класифікація інформації за ступенем надійності. 

Види інформації за часом освіти і ступенем відповідності цілям дослідження. 

Структура інформаційного продукту. Особливості інформаційного 

продукту а методи його створення. Введення керованого еталона. 

Історія прийняття Афінського кодексу. Цілі працівника сфери PR. 

Зобов’язання, які бере на себе працівник сфери PR. Дії, від яких утримується 

працівник сфери PR. 

Тема 4. Основні засоби і заходи PR у сфері туризму 

Сутність public relations у сфері туризму. Особливості public relations у 

сфері туризму. Структура PR у сфері туризму. Засоби PR у відносинах із 

громадськістю. Характеристика спічрайтингу. 

Наслідки стосунків з пресою. Структура PR у сфері ЗМІ. Поняття прес- 

релізу. Реквізити, технологія написання та підготовки прес-релізу. 

Методи вимірювання ефективності PR-програм та PR-діяльності. Етапи 

оцінювання ефективності PR-програми. Правила оцінювання ефективності 

PR-програми. 

Тема 5. Реклама у діяльності туристичної організації 

Підходи до означення поняття «реклама». Цілі реклами. Умови 

підвищення ефективності реклами. Фактори, що враховуються при виборі 

часу та інтенсивності подання рекламних оголошень. Суть понять «бренд» і 

«брендінг». Підходи до побудови успішного бренда. 



Класифікації реклами за змістом і ціллю. Види реклами за 

територіальною ознакою та інтенсивністю. Вплив замовника на вибір виду 

реклами. Інтерактивна реклама. Фактори, які слід врахувати при виборі часу 

та інтенсивності подання рекламних оголошень. 

Суть рекламної кампанії. Передумови складання плану рекламної 

кампанії. Рекомендації щодо розробки рекламної кампанії. Загальна схема 

рекламної кампанії. Засоби рекламного інформування. Побудова графіків 

проведення рекламної кампанії туристичної фірми. 

Тема 6. Організація та технологічні особливості PR-кампаній 

Поняття «PR-кампанія». Взаємозв’язок між поняттями «PR-кампанія», 

«PR-операція», «PR-діяльність». Структура PR-кампанії. Характеристика 

базового суб’єкта PR, види технологічних суб’єктів PR. Об’єкт PR-кампанії. 

Основні характеристики PR-кампаній. Схема проведення PR-кампанії. 

Класифікації PR-кампаній. Види PR-кампаній за предметною 

спрямованістю. Види PR-кампаній у залежності від масштабу і за тривалістю. 

Види PR-кампаній за характером технологічної PR-задачі. 

Рівні сприйняття PR-кампанії потенційними цільовими групами і 

широкою громадськістю. 

Тема 7. Середовище public relations 

Завдання комунікатора. PR-звернення як результат роботи комунікатора. 

Зміст і структура каналів комунікації. Бар’єри сприйняття PR-звернень. 

Позиціонуючи та оптимізуючи види комунікативних стратегій PR. 

Класифікація комунікативних стратегій PR відповідно до засобів впливу, які 

використовуються. 

Чинники, що впливають на розробку тактики PR-звернень. Етапи 

ухвалення рішення щодо тактики засобів розповсюдження PR-повідомлень. 

Універсальні правила написання PR-звернення. 

Тема 8. Кризовий PR та його особливості для туристичної фірми 

Етапи розвитку кризи у бізнесі. Принципи запобігання кризам у бізнесі. 

Класифікації криз за динамікою, матрична система визначення криз, 

виходячи з джерела виникнення і наслідків. 

Варіанти боротьби з кризою. Типові помилки туристичних підприємств 

в кризових ситуаціях. 

Основні чинники в кризовій ситуації. Поради вчених і практиків PR 

щодо професійних дій підприємства під час кризи. 

Суть поняття «антикризова програма». Послідовність дій туристичного 

підприємства у розробці антикризової програми. 

Тема 9. Роль PR у досягненні ефективної роботи туристичної організації 

Причини відмови туристичних підприємств України від створення 

власних PR-підрозділів  чи прес-служб. Чинники, від яких залежить 

структура і масштаб PR-підрозділу. Підходи до організації департаменту 

зв'язків із громадськістю, прес-служби. 

Функціональні обов’язки власних департаменту зв'язків із 

громадськістю, прес-служби. 



Причини звернення до PR-агенції. Принципи взаємодії внутрішньої PR-

служби і керівництва туристичної організації. 

Тема 10. Формування іміджу туристичної організації 

Суть іміджеології як науки. Структура іміджмейкінгу, його цілі. 

Стратегії просування працівника «службовою драбиною». Зміст 

іміджбілдінгу. 

Походження поняття «імідж». Підходи до трактування поняття «імідж». 

Типи іміджу. Складові позитивного іміджу. Поліфункціональність іміджу. 

Ролі, які нав’язує імідж. 

Поняття «імідж організації». Складові іміджу організації. Значення 

сильного позитивного іміджу. Риси збірного позитивного образу туристичної 

компанії. Структура іміджу організації. 

5.2. Тематика семінарських занять. 

Тема 1. Сутність, зміст та історія розвитку PR 

1. Public relations як наука. Предмет і мета PR. 

2. Етапи розвитку PR. 

3. Види і методи PR у туризмі. 

4. Переваги та недоліки різних видів PR. 

5. Класифікація PR з огляду на етику. 

Творчі завдання 

1. Сформулюйте власне означення поняття «зв’язки з громадськістю» («PR»). 

2. Визначте можливі етапи розвитку PR у найближчі 20 років. 

3. Визначте приклади продакт плейсмент на телебаченні і у пресі загалом і у 

сфері туризму, зокрема. 

4. Чому, на вашу думку, найбільш популярним PR став у політичній сфері? 

5. Які підприємства у вашому місті займаються PR-діяльністю професійно, 

які туристичні фірми широко застосовують у своїй роботі PR- методи? 

Тема 2. Психологічні аспекти PR-технологій 

1. Характеристика PR-технології. 

2. Засоби психологічного впливу. 

3. Психологічні методи PR. 

4. Методика використання фокус-групи. 

5. Переваги і недоліки психологічних методів PR. 

Творчі завдання 

1. Визначте особливості реклами для жінок у сфері туризму. 

2. Визначте особливості реклами для чоловіків у сфері туризму. 

3. Визначте особливості реклами для дітей у сфері туризму. 

4. Як змісити споживача посміхнутися засобами реклами? 

5. Визначте переваги і недоліки нейролінгвістичного програмування у сфері 

туризму. 

Тема 3. Вимоги до створення інформаційного продукту PR 

Тема 4. Основні засоби і заходи PR у сфері туризму 

1. Характеристика інформаційного продукту. 

2. Методи створення інформаційного продукту. 

3. Характеристика Афінського кодексу. 



4. PR у сфері туризму. 

5. PR за допомогою ЗМІ. 

6. Технологія написання прес-релізу. 

Творчі завдання 

1. Визначте переваги і недоліків сучасних українських ЗМІ. 

2. Якою ви хотіли б бачити місцеву телекомпанію? 

3. Проаналізуйте особливості сучасного суспільного мислення. 

Тема 5. Реклама у діяльності туристичної організації 

1. Роль реклами у підприємницькій діяльності. 

2. Класифікація реклами. 

3. Розробка рекламної кампанії. 

4. Діяльність рекламного агентства. 

5. Реклама у сфері туризму. 

6. Дизайн у рекламі як засіб комунікації. 

Творчі завдання 

1. Визначте переваги і недоліки теле-, радіо реклами і реклами у пресі для 

сфери туризму. 

2. Визначте переваги і недоліки реклами на транспорті, на вулиці для сфери 

туризму. 

3. Визначте переваги і недоліки поліграфічної реклами на транспорті, на 

вулиці для сфери туризму. 

4. Визначте переваги і недоліки видів Інтернет-реклами для сфери туризму. 

Тема 6. Організація та технологічні особливості PR-кампаній 

1. Суб’єкти та об’єкти PR-кампанії. 

2. Класифікації PR-кампаній. 

3. Оцінка результатів PR-діяльності. 

4. Оцінювання результатів проведення PR-кампанії. 

5. Елементи PR-кампанії. 

Творчі завдання 

1. Якою за тривалістю доцільно робити PR-кампанію для туристичного 

агента в обласному центрі України? Чому? 

2. Опишіть останню PR-кампанію будь-якої фірми, що відбулась у вашому 

місті. 

3. У яких випадках варто проводити PR-кампанію, спрямовану на 

підвищення іміджу базового суб’єкта. 

4. У яких випадках варто проводити PR-кампанію, спрямовану на 

позиціонування базового суб’єкта. 

Тема 7. Середовище public relations 

Тема 8. Кризовий PR та його особливості для туристичної фірми 

1. Передача PR-звернення. 

2. Комунікативні стратегії PR-звернень. 

3. Розробка тактики PR-звернень. 

4. Сучасні форм просування інформації. 

5. Розвиток криз та їх види. 

6. Боротьба з кризою та типові помилки туристичної організації. 



7. Послідовність дій туристичного підприємства у антикризовій програмі. 

Творчі завдання 

1. Проаналізуйте мотиви поведінки і бар’єри сприйняття цільових груп 

змісту PR-звернення. 

2. Наведіть приклади позиціонуючи і оптимізуючи комунікативних стратегій 

PR. 

3. Запропонуйте ваш принцип виходу турисчтиного підприємства з кризи. 

4. Поміркуйте, чи можливо у туристичному бізнесі обійтись без криз? 

Тема 9. Роль PR у досягненні ефективної роботи туристичної організації 

1. Підходи до організація департаменту зв'язків із громадськістю. 

2. Причини звернення до PR-агенції. 

3. Взаємодія PR-служби і керівництва туристичної організації. 

4. Заходи формування елементів іміджу організації. 

5. Завдання працівників PR-служби туристичного підприємства. 

Творчі завдання 

1. Перерахуйте переваги і недоліки звернення підприємства до PR- агенції. 

2. У яких населених пунктах розташовуються українські PR-агенції? Чому? 

3. У яких сферах суспільного життя найбільш розповсюдженим є звернення 

до послуг PR-агенцій? Чи добре це для вітчизняної економіки? 

Тема 10. Формування іміджу туристичної організації 

1. Поняття, види і функції іміджу. 

2. Предмет дослідження іміджеології. 

3. Структура іміджу компанії. 

4. Заходи формування елементів іміджу організації. 

5. Наслідки формування негативного іміджу організації. 

Творчі завдання 

1. Поясніть відмінність між поняттями «імідж», «репутація», «авторитет». 

2. Поясніть подвійну – соціальну і психологічну – природу іміджу. 

3. Який особистісний імідж ділового чоловіка (жінки) ви бажали б мати після 

влаштування на роботу? 

4. Значення індивідуального стилю при створенні власного іміджу? 

5. Значення створення іміджу туристичної організації для успіху її 

економічної діяльності. 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм 

оволодіння навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи 

фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і 

фіксується в академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової 

складової, ще й вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування 

програмного матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає 

виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення свого 

професійного рівня, особистого рейтингу.  



Загальний обсяг СРС з дисципліни «Іміджеологія та PR в туризмі» 

становить 72 год. для  студентів денної форми навчання та 108 год. для 

студентів заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для 

засвоєння теоретичних знань з дисципліни «Іміджеологія та PR в туризмі»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

з використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) 

контролю та заліку. 

Розподіл годин на виконання СРС 
№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 3 
2. Підготовка до семінарських занять 24 6 
3. Підготовка до модульного 

(проміжного) контролю 

4  4 

4.  Опрацювання тем, винесених на 

самостійну підготовку, в тому числі 

конспектування за заданим планом 

18  70 

5. Виконання тестових завдань  9 10 
6. Підготовка рефератів 10 10 
7.  Робота з інтернет-ресурсами  5 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. 1. Історичні витоки Public relations. 

2. Видатні світові фахівці PR. 

3.Підходи до трактування поняття Public 

relations. 

 

Тема 1: Сутність, зміст та історія розвитку PR  

 

Визначення понять: Public relations (PR), 

Предмет PR, Об’єкт PR, Споживчий PR, 

Методи PR, «Білий» PR , «Рожевий» PR , 

«Зелений» PR,  «Жовтий» PR , «Коричневий» 

PR, «Сірий» PR , «Чорний» PR, Вірусний PR,  

Конфліктний PR , Пабліситі. 

 

 

6 (10) 

 

 
Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів 

2. 1. Методика використання фокус-групи. 

2. Переваги і недоліки психологічних методів 

PR. 

3. Теоретичні основи використання 

 

 

 

 

 

 
Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 



психологічних методів у PR. 

4. Загрози застосування методу НЛП в PR. 

 

Тема 2: Психологічні аспекти PR-технологій 

 

Визначення понять: Технологія,  PR-

технологія,  Метод «Навішування ярликів» , 

Метод «Проблема і рішення» , Метод 

«Приєднання», Метод «Повторення»,  

Метод «Фокус-група», Метод ECG (extensive 

creative group) 

8 (11) завдань , 

словник термінів 

3. 1. Види інформаційних продуктів. 

2. Характеристика Закону України «Про участь 

у міжнародному інформаційному обміні». 

3. Значення інформації в житті суспільства. 

4. Історія прийняття Афінського кодексу. 

 

Тема 3: Вимоги до створення інформаційного 

продукту PR. 

 

Визначення понять: інформація, факт, оцінка, 

прогноз, чутка, узагальнені зв'язки, 

релевантність, інформаційний продукт, метод 

«суха інформація», метод «образ-вампір», 

метод «ефект краю», метод «ефект краю + 

ефект Ельштейна» , відомий еталон , високий 

еталон , низький еталон , «Страшний» еталон» 

 

 

 

8 (10) 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. Засоби PR у сфері туризму. 

2. Механізм публікації спростування у пресі. 

3. Використання ЗМІ у сфері туризму. 

4. Види ЗМІ. 

 

Тема 4: Основні  засоби і заходи  PR у сфері 

туризму 

 

Визначення понять: Паблік рілейшнз у сфері 

туризму,  Засоби масової інформації,  Робота з 

громадськістю у бізнесі,  Прес-реліз, 

Повідомлення для преси  

8 (11) 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів 

5. 1.Напрямки розвитку сучасної реклами. 

2. Реклама – масове мистецтво ХХІ століття. 

3. Бренд – головна «дійова особа» реклами. 

 

Тема 5: Реклама у діяльності туристичної 

організації 

 

Визначення понять: Реклама, Бренд,  Брендінг, 

Інформативна реклама , Реклама-переконання,  

Реклама-нагадування,  Імідж-реклама,  

Стимулююча реклама, Інтерактивна реклама,  

Рекламна кампанія,  Білборд,  Ротафіші, 

Біжуча доріжка,  Баннер, Тизер  

8 (11) 

 
Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів 



6. Оцінювання результатів проведення PR-

кампанії. 

2. Елементи PR-кампанії. 

2. Особливості PR-кампаній у сфері туризму. 

4. Найбільш ефективні PR-кампанії у сфері 

обслуговування. 

 

Тема 6: Організація та технологічні 

особливості PR-кампанії 

 

Визначення понять:  PR-кампанія, Об’єкт PR-

кампанії , Технологічний суб’єкт PR,  

Базовий суб’єкт PR  

 

 

 

8 (11) 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів 

7. 1.Сучасні форм просування інформації. 

2. Характеристика позиціонуючи та 

оптимізуючих комунікативних стратегій. 

2. Значення емоційних аспектів комунікації. 

4. Вивчення поведінки цільових груп. 

 

Тема 7: Середовище Public relations 

Визначення понять:  Комунікатор,  PR-

звернення (повідомлення) ,   Канали 

комунікації , Усні мовні звернення,   

Візуальні форми, Оптимізуючі комунікативні 

стратегії, Позиціонуючі комунікативні 

стратегії PR , Простота речень PR-

повідомлення, Прості слова PR-повідомлення , 

Переконливість PR-повідомлення, 

Актуальність PR-повідомлення , Незалежність 

інформації PR повідомлення , Емоційні 

аспекти комунікації  

 

 

 

6 (11) 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів  

 

 

 

 

 

 

 

8. 1. Варіанти боротьби з кризою в залежності від 

її виду. 

2. Аналіз ескалації кризи. 

3. Класифікації криз за різними ознаками. 

4. Кризи у сфері туризму 

 

 Тема 8: Кризовий PR та його особливості для 

туристичної організації. 

 

Визначення понять: Криза «відоме невідоме»,  

Криза «невідоме невідоме»,  Несподівана 

криза,   Назріваюча криза,  Безперервна криза , 

Кризовий PR,  Руйнівна криза,  Неруйнівна 

криза , Природна криза,  Навмисна криза,   

Ненавмисна криза,  Антикризова програма,   

Пасивна крайність під час кризи,   Активна 

крайність під час кризи  

6 (11) 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1.Заходи формування елементів іміджу 

організації. 

2. Завдання працівників PR-служби 

туристичного підприємства. 

8 (11) 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 



3. Переваги та недоліки формування різних 

PR-підрозділів. 

4. Найвідоміші PR-агенції в Україні. 

 

Тема 9: Роль PR у досягненні ефективної 

роботи туристичної організації. 

 

Визначення понять: PR-підрозділ, PR-агенція,  

Чинники, що визначають структуру і масштаб 

PR-підрозділу, Причини звернення до PR-

агенції , Прес-служба  

словник термінів 

10. 1.Заходи формування елементів іміджу 

організації. 

2. Наслідки формування негативного іміджу 

організації. 

3. Зовнішній вигляд ділового чоловіка (жінки). 

4. Складові іміджу туристичної організації. 

 

Тема 10:  Формування іміджу туристичної 

організації 

Визначення понять: Імідж, Дзеркальний імідж,  

Потоковий імідж, Бажаний імідж, Особистий 

імідж, Корпоративний імідж, Множинний 

імідж, Позитивний імідж, Імідж товару,  

Імідж споживача товару, Імідж засновника, 

Візуальний імідж фірми, Внутрішній імідж 

фірми, Імідж персоналу, Соціальний імідж 

фірми, Імідж організації, Стиль одягу, 

Іміджеологія, Іміджмейкінг, Іміджмейкер,  

Іміджбілдінг  

8 (11) 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань , 

словник термінів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Проміжний модульний контроль 4 (4)  

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Вивчення дисципліни «Іміджеологія і PR в туризмі» передбачає 

виконання студентом індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ). 

ІНДЗ з іміджеологія і PR в туризмі є розробка PR-кампанії туристичної фірми 

або туристичної дестинації. 

Мета ІНДЗ. Розширення і поглиблення знань студента з дисципліни; 

набуття студентом уміння оформляти PR-кампанію; навичок 

використовувати як основну, так і допоміжну літературу; навичок 

самостійного пошуку інформації у статистичних збірниках, періодичних 

виданнях, за допомогою Інтернету; навичок роботи в інформаційних 

мережах; уміння формулювати власні прогнози щодо результативності 

запропонованої PR-кампанії. 

Студент подає письмовий звіт про виконання ІНДЗ у друкованому 

вигляді, показуючи електронну презентацію під час останнього практичного 

заняття. 

PR-кампанія повинна містити такі елементи: 



 визначення базового та технологічного суб’єктів PR; 

 вид PR-кампанії; 

 мета PR-кампанії; 

 вид застосованих психологічних PR-технологій; 

 зазначення психологічних методів PR; 

 зазначення методів розробки інформаційного продукту для створення 

 PR-повідомлення; 

 зазначення засобів PR у відносинах із громадськістю; 

 розробка логотипу фірми та рекламного салогану; 

 написання прес-релізу про один з PR-заходів; 

 визначення можливих бар’єрів сприйняття інформації від суб’єкта 

 комунікації; 

 конкретизація структури іміджу фірми. 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: семінарські, самостійні 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

відповіді на питання (усні та письмові), доповіді; тести; реферати, есе; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; виступи на 

наукових заходах тощо.  

Тести 

ТЕМА 1. Сутність, зміст та історія розвитку PR 

1. Розділом якої науки є Public relations? 

а) менеджменту; 

б) соціології; 

в) маркетингу; 

г) політології. 

2. Який із зазначених відноситься до принципів, згідно з якими повинні 

будуватися зв'язки з громадськістю: 

а) секретність інформації; 

б) маніпулювання громадською думкою; 

в) суб’єктивний підхід до відносин між людьми, організаціями, фірмами і 

громадськістю; 

г) повага індивідуальності, орієнтація на людину, її творчість. 

3. Серед етапів розвитку PR оберіть той, метою PR-заходів за якого була 

пропаганда: 

а) «Ера маніпулювання»; 



б) «Ера інформування»; 

в) «Ера переконання»; 

г) «Ера взаємовпливу». 

4. Який вид PR застосовується, якщо об'єктом PR-компаній стають 

потенційні інвестори, владні структури, працівники самої фірми 

а) споживчий; 

б) міжнародний; 

в) політичний; 

г) фінансовий. 

5. Завдання Public relations полягає у: 

а) стимулюванні попиту на товар певної фірми шляхом формування 

сприятливої думки споживачів про цей товар; 

б) стимулюванні попиту на товар певної фірми шляхом формування 

сприятливої громадської думки про неї і її продукцію в цілому; 

в) формуванні сприятливої громадської думки про фірму для покращення 

іміджу її керівництва; 

г) створенні рекламного продукту для стимулювання попиту на товари 

певної фірми. 

6. Що не відносять до предмету PR? 

а) сутність та елементи системи зв'язків з громадськістю; 

б) громадська думка; 

в) споживчі властивості товарів; 

г) принципи та методи управління громадською думкою. 

7. Яке із наведених тверджень є вірним? 

а) реклама на відміну від PR забезпечує процес ділових комунікацій; 

б) реклама розповідає про фірму-виробника, а PR – про товар; 

в) реклама розповідає про товар, а піар – про фірму-виробника; 

г) PR на відміну від реклама забезпечує процес ділових комунікацій. 

8. Серед етапів розвитку PR оберіть той, характер комунікацій за якого 

був двостороннім: 

а) «Ера маніпулювання»; 

б) «Ера переконання»; 

в) «Ера інформування»; 

г) «Ера взаємовпливу». 

ТЕМА 2. Психологічні аспекти PR-технологій 

1. Який із засобів психологічного впливу передбачає створення системи 

команд, що викликають позитивну модель поведінки? 

а) психологічна конверсія; 

б) психологічне програмування; 



в) НЛП; 

г) активне соціальне навчання. 

2. Який із засобів психологічного впливу передбачає «зняття» певного 

навику, поведінкового чи когнітивного, з людей, що володіють ним 

досконало, та його трансформування для інших людей? 

а) психологічна конверсія; 

б) психологічне програмування; 

в) НЛП; 

г) активне соціальне навчання. 

3. Який із засобів психологічного впливу передбачає процес, засобом 

якого є психологічний комплекс ідей, бажань, почуттів, що замінюється 

фізичним симптомом? 

а) психологічна конверсія; 

б) психологічне програмування; 

в) НЛП; 

г) активне соціальне навчання. 

4. Після подання аудиторії негативної інформації знаходиться нова, в 

якій вказується той, хто призвів до цієї ситуації або може її покращити. 

Який психологічний метод PR цьому сприяє? 

а) «проблема і рішення»; 

б) використання полімодальності; 

в) «фокус-група»; 

г) «приєднання». 

5. В аудиторії на підсвідомому рівні фіксується згода з комунікатором, 

яка в кінцевому підсумку переноситься і на подальші його 

висловлювання. Який психологічний метод PR цьому сприяє? 

а) «проблема і рішення»; 

б) використання полімодальності; 

в) «фокус-група»; 

г) «приєднання». 

6. Наука про практичне використання психологічних технік управління 

людьми, а її об’єктом є людська психіка, що розглядається як динамічна 

система, котра управляє взаємодією людини з навколишнім 

середовищем– це… 

а) психотехнологія; 

б) психотехніка; 

в) конфліктологія; 

г) психіатрія. 

7. Галузь психології, що вивчає проблеми практичної діяльності людей у 



конкретно-прикладному аспекті – це… 

а) психотехнологія; 

б) психотехніка; 

в) конфліктологія; 

г) психіатрія. 
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8. PR-технології, що передбачають формування структурованого 

портфелю інформації, яка може надаватися на запит для вирішення 

певних питань: 

а) дослідницькі; 

б) організаційні; 

в) інформаційні; 

г) консультаційні. 

ТЕМА 3. Вимоги до створення інформаційного продукту PR 

1. Інформація, надана на майбутнє, називається: 

а) оцінка; 

б) факт; 

в) прогноз; 

г) чутка. 

2. Інформаційний продукт – це… 

а) сукупність знань, відомостей, які потенційно дозволяють знизити ступінь 

невизначеності при прийнятті господарських рішень; 

б) документована інформація, підготовлена відповідно до потреб 

користувачів і представлена у вигляді товару; 

в) інформація заснована на встановленні залежності між факторами; 

г) подія, що здійснилася. 

3. Інформація – це… 

а) сукупність знань, відомостей, які потенційно дозволяють знизити ступінь 

невизначеності при прийнятті господарських рішень; 

б) документована інформація, підготовлена відповідно до потреб 

користувачів і представлена у вигляді товару; 

в) інформація заснована на встановленні залежності між факторами; 

г) подія, що здійснилася. 

4. У рамках якого методу створення інформаційного продукту салоган 

та/або яскрава зображення використовують на початку, а «спонукання 

до дії» в кінці звернення: 

а) ефект краю; 

б) суха інформація; 

в) образ-вампір; 

г) введення керованого еталона. 

5. Подія, що здійснилася, називається: 

а) оцінка; 

б) факт; 



в) прогноз; 

г) чутка. 

6. Ознакою первинної інформації є: 

а) вимога до професіоналізму та висока вартість; 

б) інформація зібрана раніше для інших цілей; 

в) невисока вартість і короткий період збору; 

г) не в повній мірі відповідає цілям дослідження. 

7. У рамках якого методу створення інформаційного продукту клієнту 

дана лише інформація, а не реклама, так як в ній відсутній емоційно- 

смислове наголос: 

а) ефект краю; 

б) суха інформація; 

в) образ-вампір; 

г) введення керованого еталона. 

8. Вид інформації, у рамках якої збирається вперше спеціально для 

вирішення поставлених перед дослідником проблем: 

а) вторинна; 

б) внутрішня; 

в) зовнішня; 

г) первинна. 

ТЕМА 4. Основні засоби і заходи PR у сфері туризму 

1. До матеріалів, що персоніфікують компанію належать: 

а) фільми; 

б) слайди; 

в) відеокасети; 

г) візитівки. 

2. Прес-реліз – це… 

а) сукупність знань, відомостей, які потенційно дозволяють знизити ступінь 

невизначеності при прийнятті господарських рішень; 

б) документована інформація, підготовлена відповідно до потреб 

користувачів і представлена у вигляді товару; 

в) професійне написання текстів для публічних виступів; 

г) документ, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про 

певну подію або захід до ЗМІ. 

3. До методів вимiрювання ефективностi PR-дiяльностi не належить: 

а) контент-аналiз текстiв у ЗМІ; 

б) аналiз iнтернет-простору; 

в) використання гучного заголовку; 

г) дослiдження ефективностi виставок та iнших корпоративних подiй. 

4. До засобів PR у відносинах із громадськістю належать: 

а) новини, спонсорство, Web-сторінка, реклама; 



б) матеріал, що персоніфікує компанію, новини, публічні виступи, 

спонсорство; 

в) реклама, матеріал, що персоніфікує компанію, новини, публічні виступи; 

г) спонсорство, Web-сторінка, реклама, публічні виступи. 

5. Спічрайтинг – це… 

а) сукупність знань, відомостей, які потенційно дозволяють знизити ступінь 

невизначеності при прийнятті господарських рішень; 

б) документована інформація, підготовлена відповідно до потреб 

користувачів і представлена у вигляді товару; 

в) професійне написання текстів для публічних виступів; 

г) документ, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про 

певну подію або захід до ЗМІ. 

6. До технології написання та підготовки прес-релізу не належить: 

а) використання гучного заголовку для привернення уваги ЗМІ; 

б) подання найважливішої частини інформації на початку тексту; 

в) зведення вживання спеціальної лексики до мінімуму; 

г) бажаний обсяг більше 2 сторінок. 

7. Особливий тип прес-релізу, в якому повідомляється про захід, який 

повинен бути висвітлений у засобах масової інформації – це… 

а) заява; 

б) повідомлення для преси; 

в) фотографія; 

г) біографія. 

8. Функція ЗМІ, що передбачає засвоєння людиною прийнятих норм, 

цінностей, зразків поведінки дозволяє їй адаптуватися до суспільної 

дійсності 

а) інформаційна; 

б) соціалізаційна; 

в) освітня; 

г) мобілізаційна. 

ТЕМА 5. Реклама у діяльності туристичної організації 

1. Результат співпраці рекламодавця і рекламної агенції, що передбачає 

постановку мети та розробку тактики скоординованих дій, спрямованих 

на продаж товару чи послуги – це… 

а) реклама; 

б) рекламна кампанія; 

в) просування; 

г) PR-кампанія. 



2. Статична картинка або нескладна мультиплікація, розташована на 

веб-сторінках із рекламною метою – це… 

а) баннер; 

б) тизер; 

в) білл-борд; 

г) реклама на телебаченні. 

3. Створення первинного попиту є ціллю: 

а) реклами-переконання; 

б) інформативної реклами; 

в) реклами-нагадування; 

г) реклами-підтримки. 

4. Імідж-реклама належить до класифікації реклами: 

а) за територіальною ознакою; 

б) за інтенсивністю; 

в) за ціллю; 

г) за змістом. 

5. Паблісіті – це… 

а) використання «чорних технологій» (обману, фальсифікацій); 

б) наче ненавмисна демонстрація у фільмах, телепередачах, музичних кліпах, 

комп'ютерних іграх або книгах комерційних продуктів чи логотипів; 

в) створення новин про особу, продукт, послугу, які з'являються в ЗМІ; 

г) споживчі властивості товарів. 

6. Вид PR, за якого використовується реклама (позитивна чи негативна), 

що приховує своє джерело, не передбачає відвертої брехні про своє 

походження: 

а) «чорний» PR; 

б) «білий» PR; 

в) «сірий» PR; 

г) «рожевий» PR. 

7. Продакт плейсмент – це… 

а) використання «чорних технологій» (обману, фальсифікацій); 

б) наче ненавмисна демонстрація у фільмах, телевізійних передачах, 

комп'ютерних іграх, музичних кліпах або книгах комерційних продуктів чи 

логотипів; 

в) створення новин про особу, продукт, послугу, які з'являються в ЗМІ; 

г) споживчі властивості товарів. 

8. Інтерактивна реклама – це… 



а) персоналізоване рекламне повідомлення, яке ставить за мету встановлення 

діалогу з потенційним покупцем шляхом заохочення його до відгуку, на 

основі якого фірма намагається потім налагодити комерційні стосунки; 

б) будь-які заходи, спрямовані на отримання відгуку споживача у вигляді 

прямого замовлення на товар або послугу, запиту на подальшу інформацію і 

звернення за послугою (товаром) до офісу (магазину); 

в) реклама, здійснювана в масштабах цілої країни; 

г) реклама по створенню позитивного образу (іміджу) фірми. 

ТЕМА 6. Організація та технологічні особливості PR-кампаній 

1. Яке з понять є найширшим? 

а) PR-кампанія; 

б) PR-діяльність; 

в) PR-операція; 

г) прес-конференція. 

2. PR-агенція – це… 

а) внутрішній базовий суб’єкт PR; 

б) внутрішній технологічний суб’єкт PR; 

в) зовнішній базовий суб’єкт PR; 

г) зовнішній технологічний суб’єкт PR. 

3. Проблемна орієнтованість PR-кампанії полягає у: 

а) спрямованості на вирішення конкретної проблеми організації, що виникла 

перед нею у конкретний момент часу; 

б) узгодженій системі PR-операцій і забезпечуючих заходів; 

в) обмеженості у часі, наявності початку та завершення; 

г) базуванні на розробленому плані. 

4. Окрема дія технологічного суб’єкта PR, спрямована на розв’язання 

локального завдання підвищення і збереження іміджевого капіталу 

організації і на гармонізацію її відносин з цільовою громадськістю – це... 

а) оцінка; 

б) PR-кампанія; 

в) PR-діяльність; 

г) PR-операція. 

5. Об’єкт PR-кампанії – це… 

а) організація, на розв’язання проблеми якої спрямована PR-кампанія; 

б) власна PR-служба; 

в) PR-агенція; 

г) створення і поведінка членів цільових аудиторій організації, що 

функціонують у рамках конкретної проблемної ситуації. 

6. Тривалість довгострокової PR-кампанії: 



а) 1-3 місяці; 

б) 3 місяці-1 рік; 

в) довше 1 року; 

г) довше 5 років. 

7. На якому рівні сприйняття PR-кампанії люди не можуть обійтися без 

послуг даної корпорації, її впливу на розвиток суспільства, вони хочуть 

встановлювати комунікації повторно або постійно? 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 

8. На якому рівні сприйняття PR-кампанії люди обізнані про характерні 

риси і функції фірми? 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 
ТЕМА 7. Середовище public relations 

1. До бар’єрів сприйняття PR-звернень не належить: 

а) безпосередній контакт комунікантів; 

б) вплив на адресата конкуруючих PR-повідомлень і інших потоків 

інформації; 

в) окремі факти неякісного обслуговування туристів туристичними 

операторами; 

г) чутки, вплив лідерів думок представників референтних груп. 

2. Оптимальний розмір речень у PR-повідомленні: 

а) 8 слів; 

б) 29 слів; 

в) 5-7 слів; 

г) 12-15 слів. 

3. Усні мовні звернення, візуальні форми, ЗМІ – це… 

а) комунікативні стратегії; 

б) тактики PR-звернень; 

в) канали комунікації; 

г) види комунікаторів. 

4. На формування планованого сприйняття об'єкта PR-повідомлення 

спрямовані: 

а) позиціонуючи комунікативні стратегії; 

б) PR-повідомлення 



в) оптимізуючи комунікативні стратегії; 

г) спонсорство, Web-сторінка, реклама, публічні виступи. 

5. До універсальних правил написання PR-звернень не належить: 

а) наявність рекламного відтінку; 

б) подія і повідомлення про неї мають бути узгодженими; 

в) позиція автора тексту має бути підкріплена фактами, цифрами, 

документами; 

г) речення мають містити в собі не більш як одну ідею і не більш як один 

образ. 

6. Характеристика PR кампанії, що передбачає обмеженість у часі, 

наявність початку та завершення, називається: 

а) планомірністю; 

б) дискретністю; 

в) технологічністю; 

г) системністю. 

7. Експліцитний комунікативний засіб: 

а) засіб, який мається на увазі; 

б) невиражений; 

в) стислий; 

г) доступний зовнішньому спостереженню. 

8. Мнемонічні стратегії оптимізуючи стратегії: 

а) дозволяють посилити запам'ятовування повідомлення або його частини; 

б) дозволяють адресату швидко співвіднести його з об'єктом PR і сприйняти 

основну тематику при швидкому перегляді; 

в) спричиняють узгодження мови і сприйняття світу комунікантами; 

г) направлені на формування планованого сприйняття об'єкта PR- 

повідомлення. 

ТЕМА 8. Кризовий PR та його особливості для туристичної фірми 

1. Кризи, що дають більше часу для вивчення і планування, але 

вступають в руйнівну стадію раптово, називаються… 

а) відоме невідоме; 

б) несподівані; 

в) назріваючі; 

г) безперервні. 

2. Звичайні кризи пов’язані з… 

а) тим, що ми не припускаємо, що така криза взагалі може трапитися; 

б) катастрофічними наслідками – жертви і руйнування; 

в) раптовістю виникнення, вимагають завчасного загального плану дій; 

г) будь-якими змінами в компанії, навіть зростанням доходів, філій. 



3. Принципи, які лежать в основі перших годин професійних дій 

підприємства під час кризи: 

а) подивитися, як ситуація розвиватиметься далі; 

б) скористатися тими даними, які є, на з'ясування немає часу; 

в) знайти відповідь на питання «Хто винен?»; 

г) мати свою версію, розказати все, розказати швидко. 

4. Кризу, про яку ми знаємо, що така криза, в принципі, можлива, але не 

знаємо, чи відбудеться вона, і якщо так, то де саме і коли саме, 

називаються… 

а) відоме невідоме; 

б) несподівані; 

в) назріваючі 

г) безперервні. 

5. Використовувати кризу для своєї вигоди можливо, якщо… 

а) ми знаємо, що така криза, в принципі, можлива, але не знаємо, чи 

відбудеться вона, і якщо так, то де саме і коли саме; 

б) криза не відноситься до конкретної фірми; 

в) криза безпосередньо зачіпає підприємство; 

г) ми не припускаємо, що така криза взагалі може трапитися. 

6. Визначити дію підприємства, що не належить до антикризової 

програми: 

а) привернути до активних дій керівництво; 

б) здійснювати постійний моніторинг і оцінку протікання кризи; 

в) офіційні заяви роблять кілька представників компанії; 

г) зайняти достатньо гнучку, але принципову позицію. 

7. Який співробітник туристичного підприємства найбільш наполягає на 

закритості у процесі виходу з кризи: 

а) PR-менеджер; 

б) юрист; 

в) бухгалтер; 

г) менеджер з продажу. 

8. Принцип виходу підприємства з кризи, запропонований Майклом 

Роджестером: 

а) криза дає нову енергію для розвитку бізнесу; 

б) до кризи треба бути готовим завжди; 

в) основні проблеми можна передбачати за 1-3 роки до їх виникнення; 

г) май свою версію, розкажи все, розкажи швидко. 

 



ТЕМА 9. Роль PR у досягненні ефективної роботи туристичної 

організації 

1. Структура і масштаб PR-підрозділу не залежить від: 

а) додаткових видів сплачуваних податків і зборів; 

б) галузі, де діє підприємство; 

в) кількості засобів, що фірма готова витратити для проведення PR; 

г) рівня розвитку суспільства, його цінностей і пріоритетів. 

2. Якщо відділ з PR формується переважно для виконання суто 

прикладних завдань, сформульованих керівництвом компанії при 

взаємодії зі ЗМІ й, головним чином, виконує роль проміжної ланки з 

розповсюдження інформації про діяльності компанії, то чисельність 

працівників департаменту зв'язків із громадськістю становить: 

а) 2 особи; 

б) 1 особа; 

в) до 5 осіб; 

г) понад 5 осіб. 

3. Звернення до PR-агенції є зайвим у випадках, якщо: 

а) висока компетенція співробітників у написанні промов, у складанні 

річного звіту, при спілкуванні зі ЗМІ, в плануванні спеціальних заходів, у 

дослідженні думок, спілкуванні з інвесторами; 

б) корпоративна політика, яка обмежує розміри власного відділу зі зв'язків із 

громадськістю; 

в) залучення у певні сфери фахівців зі сторони; 

г) кризові ситуації, скандали та одномоментні події. 

4. Структура і масштаб PR-підрозділу не залежить від: 

а) галузі; 

б) розміру організації; 

в) цілей і завдань компанії; 

г) кількості конкурентів. 

5. До причин звернення до PR-агенції не належить: 

а) недостатність фінансових можливостей організації; 

б) розміру організації; 

в) недооцінка ролі PR у підвищенні конкурентоспроможності організації; 

г) складнішим ставленням суспільства до багатьох проявів цієї бурхливої 

діяльності. 

6. Від кого, у першу чергу, залежить створення корпоративних відносин 

у колективі? 

а) від формальних лідерів; 

б) від PR-агенції; 



в) від PR-підрозділу; 

г) від клієнтів. 

7. Формування привабливого образу товару або послуг з метою 

просування їх на ринку є метою PR-технології: 

а) бізнесової; 

б) товарної; 

в) інформаційної; 

г) маркетингової. 

8. Власний PR-підрозділ доцільніше утримувати: 

а) туристичній агенції; 

б) ресторану; 

в) хостелу; 

г) туристичному оператору. 

ТЕМА 10. Формування іміджу туристичної організації 

1. До значення сильного позитивного іміджу не належить: 

а) набуття фірмою відповідної ринкової сили, зменшення чутливості до 

коливань попиту; 

б) зростання можливості замінності товарів; 

в) захист фірми від атак конкурентів; 

г) доступ до обмежених ресурсів. 

2. Уявлення співробітників про свою фірму – це… 

а) соціальний імідж фірми; 

б) внутрішній імідж фірми; 

в) імідж засновника або основних керівників фірми; 

г) імідж персоналу. 

3. Уявлення широкого кола споживачів про соціальні цілі та роль фірми 

в економічному, соціальному, культурному житті суспільства – це… 

а) соціальний імідж фірми; 

б) внутрішній імідж фірми; 

в) імідж засновника або основних керівників фірми; 

г) імідж персоналу. 

4. Використання маніпулювання передбачає функція іміджу: 

а) сугестивна; 

б) форматизації; 

в) міфологізації; 

г) комунікативна. 

5. Створення і підтримка зрозумілого іміджу, роз’яснення клієнтам 

реальних проблем відноситься до цілі іміджмейкінгу: 

а) піднесення іміджу; 



б) відбудова від конкурентів; 

в) антиреклама; 

г) позиціонування об’єкта. 

6. Посилення враження відноситься до цілі іміджмейкінгу: 

а) піднесення іміджу; 

б) відбудова від конкурентів; 

в) антиреклама; 

г) позиціонування об’єкта. 

7. Що означає термін імідж? 

а) стиль; 

б) образ; 

в) вид; 

г) авторитет. 

8. Погляд на людину, організацію збоку – це тип іміджу: 

а) особистий; 

б) дзеркальний; 

в) потоковий; 

г) позитивний. 

Контрольні питання 

1. Паблік рілейшнз як наука. Предмет і мета PR. 

2. Етапи розвитку PR. 

3. Види і методи PR у туризмі. 

4. Переваги та недоліки різних видів PR. 

5. Класифікація PR з огляду на етику. 

6. Характеристика PR-технології. 

7. Засоби психологічного впливу. Психологічні методи PR. 

8. Методика використання фокус-групи. 

9. Переваги і недоліки психологічних методів PR. 

10. Характеристика інформаційного продукту. 

11. Методи створення інформаційного продукту. 

12. Характеристика Афінського кодексу. 

13. Види інформаційних продуктів. 

14. PR у сфері туризму. 

15. PR за допомогою ЗМІ. 

16. Технологія написання прес-релізу. 

17. Засоби PR у сфері туризму. 

18. Механізм публікації спростування у пресі. 

19. Роль реклами у підприємницькій діяльності. 

20. Класифікація реклами. 



21. Розробка рекламної кампанії. 

22. Діяльність рекламного агентства. 

23. Реклама у сфері туризму. 

24. Дизайн у рекламі як засіб комунікації. 

25. Суб’єкти та об’єкти PR-кампанії. 

26. Класифікації PR-кампаній. 

27. Оцінка результатів PR-діяльності. 

28. Оцінювання результатів проведення PR-кампанії. 

29. Елементи PR-кампанії. 

30. Передача PR-звернення. 

31. Комунікативні стратегії PR-звернень. 

32. Розробка тактики PR-звернень. 

33. Сучасні форм просування інформації. 

34. Характеристика позиціонуючи і оптимізуючих комунікативних стратегій. 

35. Розвиток криз та їх види. 

36. Боротьба з кризою та типові помилки туристичної організації. 

37. Послідовність дій туристичного підприємства у антикризовій програмі. 

38. Варіанти боротьби з кризою в залежності від її виду. 

39. Аналіз ескалації кризи. 

40. Підходи до організація департаменту зв'язків із громадськістю. 

41. Причини звернення до PR-агенції. 

42. Взаємодія PR-служби і керівництва туристичної організації. 

43. Заходи формування елементів іміджу організації. 

44. Завдання працівників PR-служби туристичного підприємства. 

45. Предмет дослідження іміджеології. 

46. Поняття, види і функції іміджу. 

47. Структура іміджу компанії. 

48. Заходи формування елементів іміджу організації. 

49. Наслідки формування негативного іміджу організації. 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових 

екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», 

«не зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення 

балів подана в таблиці 1. 

 

 



Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за 

поточний та  проміжний контроль. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим 

його оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних 

досягнень студентів (табл. 2): 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

перед-бачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 



рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить 

середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 

4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом.  

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака 

після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною 

шкалою, яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів 

за поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до 

цілих. 

Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється 

викладачем у відповідній графі академічного журналу до проведення 

проміжного контролю.  



8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – 

для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою 

(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3. 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня 

опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється 

після закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за 

результатами поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий 

коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів 

вищої освіти під час заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, 

визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню 

кількість балів за поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний 

контроль (не менше 16 балів). 
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